Shrnutí PředSněmové
Diskuse – Kodex
jednání dospělých

XVI. valný sněm
Rudolfinum — Praha

Dokument obsahuje výstupy předsněmové diskuze k tématu Kodex jednání dospělých, vedené
před Valným sněmem plánovaným na březen a posléze září 2020, než byl Valný sněm 2020 z důvodu pandemie covid-19 definitivně zrušen.
Návrh usnesení k tématu a jeho zdůvodnění, včetně odkazů na další informace k tématu, obsahuje materiál Návrhy usnesení pro mimořádný Valný sněm.
Výstupy z dotazníku v google sheet jsou zde.
STATI STI CK Á DATA Z O D P OV Ě D Í

Kolik bylo odpovědí v dotazníku?
Sešlo se 41 odpovědí
– 28 střediskový sněm
–

4 středisková rada

–

2 jiné

–

3 jednotlivec

–

1 výchovný zpravodaj

–

1 oddíl

–

2 okresní sněm
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Z jakých krajů se odpovědi sešly?
–

nejvíce odpovědí bylo ze Středočeského, Jihočeského a Jihomoravského kraje

–

žádná odpověď na dotazník nebyla z Ústeckého kraje a Moravskoslezského kraje
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Kolik lidí se účastnilo diskuze?
–

celkem se diskuze účastnilo 601 osoba

–

průměrný počet účastníků dle platformy
–

okresní sněm		

22

–

středisková rada

19

–

střediskový sněm

15
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O D P OV Ě D I N A OTÁ Z K Y

Je znění Kodexu jednání dospělých srozumitelné?
1 = zcela srozumitelné 2 = většina srozumitelná 3 = cca polovina srozumitelná 4 = spíše nesrozumitelné
5 = zcela nesrozumitelné
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Diskutující v doplňujícím komentáři především vyzdvihovali doplňující materiál Návrh znění
Kodexu jednání dospělých s komentářem. Tento materiál jim velmi napomáhal k pochopení.
Je potřeba do Kodexu jednání dospělých něco doplnit či z něj něco vypustit?
Ano, konkrétní podněty níže.
Ne.
Nevíme.
Neřešit danou problematiku.
S kodexem musí existovat i dokument s krátkými komentáři
jednotlivých bodů.
Chceme v Junáku rozpoutat debatu o konzumaci
alkoholu na skautských akcích.činnostem.
Chybí účel materiálu/kontext.

Diskutující v doplňujícím komentáři zmiňovali jiné pojmenování části „vůči skautům a skautkám“,
aby bylo patrné, že se vztahuje na všechny výchovné kategorie. Zvážit používání pojmu „rodič“,
ale také menší počet kategorií.
Jak na tom je vaše jednotka z hlediska psychické ochrany a bezpečí dětí?
Řeší (řešila někdy) tuto otázku? Považuje za důležité se jí věnovat? (1 = zabýváme se pravidelně, vedoucí se o psychické
bezpečnosti baví, rizika jsou vždy aktuálně ošetřena, 2 = občas se zabýváme, jsou např. ošetřeny některé rizikové programy

MIMOŘÁDNÝ VALNÝ SNĚM

2

3 = náhodně se zabýváme, rizika jsou ošetřena u velmi náročných programů a pouze při jejich prvním uvedení, rizika
lidského faktoru jsme nikdy neřešili 4 = téma je nám vzdálené, rizika programů ani lidského faktoru neošetřujeme, ale
víme o nich, 5 = je zbytečné, není třeba se jím zabývat)
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Diskutující v doplňujícím komentáři zmiňovali, že s tématem často pracují na nevědomé úrovni.
Jaký druh ukotvení kodexu by Vaše jednotka preferovala, případně proč?
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CO SI Z PRO B Ě H L É D I S KUZ E O D N Á ŠÍ PŘ E K L A DATE L É M ATE R I Á LU?

Do tohoto hodnocení započítáváme nejen výstupy přímo z formuláře, ale také z toho, co jsme vyslechli na krajských sněmech, které o tématu diskutovaly, případně z diskuzí na jiných platformách.
–

Předložený dokument je srozumitelný a významné změny spíše nejsou třeba. V další práci
zároveň přihlédneme k podnětům o pozitivnější formulaci bodů či zvážíme konkrétní
návrhy na změny.

–

Důležitou součástí je komentovaný kodex. Budeme se zabývat otázkou, zda je možné udělat
výklad samotného kodexu jednoznačnějším. Zároveň to vnímáme jako signál, že činovníci
uvítají další zpřesňující materiály, které jim pomohou s konkrétní částí pracovat. S jejich
přípravou počítáme.

–

Je žádoucí, aby se téma více propsalo do kvalifikačního vzdělání – počkáme, zda k tomu
padne nějaké vyjádření na Valném sněmu a budeme debatovat s odborem pro vzdělávání.

–

Jako klíčová se i nadále ukazuje diskuze o samotném tématu bezpečné atmosféry v oddílech. Kodex může figurovat jako východisko pro tyto diskuze, které mohou sloužit k tříbení pohledů a přemýšlení o tématu. K podpoře diskuzí je třeba více šířit současnou
nabídku metodických seminářů či článků k tématu (krizovatka.skaut.cz/vedu-oddil/
bezpecne-prostredi/bezpeci-deti).

–

Opakovaně se vyskytují v diskuzích tyto názory:
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–

kodex je dobrý především pro činovníky a činovnice, kteří neprošli skautskou
výchovou,

–

nám stačí slib a zákon,

–

nemá být závazný,

–

slovo kodex je považováno za závazný dokument.

Reakce předkladatelů na výše uvedené názory shrnuje tento článek na Křižovatce.
CO S E B U D E D ÍT DÁ L?

Pokud Valný sněm schválí navrhované usnesení a ústřední orgány budou pověřeny dopracováním
a přijetím kodexu, předkladatelé počítají s těmito kroky:
–

zvážení případné změny názvu,

–

úprava formulace obsahu s důrazem na:
a) pozitivní vyznění,
b) podporu žádoucího jednání,
c) jasnější srozumitelnost textu,

–

začlenění tématiky do obsahu skautského vzdělávání,

–

vhodné zakotvení kodexu v rámci organizace,

–

příprava navazujících podpůrných materiálů.

US N ES E N Í PŘ I JATÁ S N ĚMY N IŽŠÍ CH J E D N OTE K K TÉM ATU
110
Kraj Praha

Sněm kraje Praha navrhuje valnému sněmu Junáka následující usnesení:
návrh Kodex dospělých bude pouze doporučením pro chování dospělých v Junáku
a metodickým materiálem pro chování v organizaci.

310
Jihočeský kraj

návrh

Sněm Jihočeského kraje žádá VSJ, aby přijal následující usnesení: Kodex dospělých má mít pozici metodického materiálu nikoli závazného předpisu.

610
Kraj Vysočina

návrh

Krajský sněm Junáka Kraje Vysočina podporuje předložené znění záměru
Kodexu jednání dospělých. pro: 40 zdržel se: 6 proti: 18

620
Jihomoravský
kraj TGM

Krajský sněm: 1. podporuje přijetí Kodexu jednání dospělých po zohlednění
průběhu a výstupů předsněmové diskuze; 2. navrhuje valnému sněmu přijmout následující usnesení: Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby zohlednilo
návrh
průběh a výstupy předsněmové diskuze, přijalo finální podobu Kodexu jednání dospělých a zajistilo jeho ukotvení v organizaci mj. tak, že bude součástí
systému vzdělávání v Junáku.

720
Zlínský kraj

Krajský sněm vnímá důležitost kodexu, podporuje práci na přípravě kodexu,
návrh avšak navrhuje důkladné přepracování stávajícího návrhu s důrazem na jeho
pozitivní vyznění.

110
Kraj Praha

podnět

510
Liberecký kraj

Delegátky a delegáti sněmu Junáka, Libereckého kraje v diskuzi vyjádřili přání,
podnět aby kodex byl kratší a spíše zaměřen na dospělé v Junáku, kteří neprošli činovnickým vzděláváním.
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Sněm kraje Praha děkuje pracovní skupině ke Kodexu jednání dospělých za
odvedenou práci.

210
Sněm Středočeského kraje doporučuje Valnému sněmu přijmout usnesení
podnět
Středočeský kraj
podporující přijetí Kodexu jednání dospělých.
Ústřední sraz
vodních skautů

Ústřední sraz kapitánů vítá zavedení Kodexu jednání dospělých, děkuje
podnět pracovní skupině Náčelnictva za odvedenou práci a doporučuje zapracování
vzešlých připomínek.
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